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Inschrijven voor schooljaar 2021-2022
De voorrangsperiode om een broertje of zusje in te schrijven voor volgend schooljaar loopt af op 12
februari. Als je zeker wil dat je kind volgend schooljaar een plaatsje heeft in onze school, moet je deze
week contact opnemen met juf Hanne. (Wie al in onze school ingeschreven is, hoeft dat niet te doen.)
Ken je kandidaten die volgend schooljaar naar onze school willen komen en hebben hier nog geen
broers of zussen, dan moeten ze zich aanmelden. Hoe dat gaat vind je in dit filmpje.
Lenteboeken
Uitgeverij Averbode biedt opnieuw lentevakantieboeken aan. De doeboeken bevatten toffe verhalen,
spellen, knutselwerkjes, weetjes, raadsels... Alles wat je nodig hebt voor een leuke en leerrijke
lentevakantie. Per stuk kosten ze slechts 7,95 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. Ze
worden gratis thuisgeleverd! Bestel ze eenvoudig online via de webshop. Gebruik bij je bestelling zeker
de unieke schoolcode A61145 als promotiecode. Zo steun je onze school ook.
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Joepie! Volgende week woensdag vieren we carnaval! Onze
kleuters mogen die dag verkleed naar school komen. Losse attributen,
wapens en confetti blijven thuis. We gaan dansen, genieten en plezier
maken. We moeten die dag geen stuk fruit meebrengen want de kleuters krijgen een verrassing van de
school!
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: De voorbije week hebben we regelmatig al kleuters met gekke
hoeden of mooie kostuums in onze klassen gezien. Hier en daar vloog er al weleens wat confetti en
serpentines door de klas. Volgende week is het dan eindelijk zover en vieren we carnaval op school!
Daarom mogen onze kleuters op woensdag verkleed komen naar school.
* Muizen- & Berenklas: De sfeer in onze klasjes zit er al helemaal in, het is echt carnaval! We dansen,
verkleden ons, spelen met confetti, knutselen… superleuk allemaal! Volgende week doen we hier zeker
nog mee verder. Op dinsdag geven we de verkleedkleren mee terug naar huis, zodat onze kleuters op
woensdag verkleed naar school kunnen komen. We feesten in onze klas. Alle attributen laten we thuis
(geweren, sabels, toverstokjes…). Hoe zouden onze juffen verkleed zijn?
Mogen we ook nog eens vragen om je kleuter zelf te laten oefenen hun schoenen aan en uit te doen?
We doen dit bijna dagelijks en het vraagt veel tijd. Vele kleuters kunnen het al goed maar bij sommigen
lukt het nog niet zo vlot. Veters knopen doen de juffen natuurlijk wel.
* Kikker- & Varkentjesklas: Bijna zijn onze monsters klaar, wat hebben we hard gewerkt. Het
kleurenmonster heeft zijn gevoelens weer netjes op een rij. We kunnen dit thema dan ook stilaan
afronden.
Corona heeft ons goed gespaard, we kunnen voluit gaan voor een weekje carnaval. Daarom mogen
onze kleuters elke dag iets kleins geks doen zoals bv. een gek staartje, een rode neus, een strik, twee
verschillende kousen ... (Geen gekochte verkleedkleren!) Op woensdag gaan we helemaal los want dan
mogen onze kleuters helemaal verkleed naar school komen en gaan we er een fijn feestje van maken.
Ze moeten die dag geen fruit meebrengen.
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We merken dat er heel wat kinderen boterhammen zonder korsten meebrengen. Dat is wel jammer,
want we worden stilaan groter en kunnen zo onze kaakspieren en tanden sterker maken. Ook appels en
peren moeten echt niet meer in kleine stukjes gesneden worden. Een appel mag zelfs in zijn geheel
mee naar school gebracht worden.
Lagere school
* ALGEMEEN: Joepie! Volgende week vrijdag vieren we in de namiddag
carnaval! De kinderen mogen die dag hun verkleedkleren meebrengen
naar school of gaan onder de middag naar huis (gelieve dit in de agenda te
noteren) om zich te verkleden. Losse attributen, wapens en confetti blijven
thuis.
* 1A: Vanaf maandag mag je resten wol meebrengen. Liefst verschillende kleuren. We gaan er iets
leuks mee knutselen…
* 3C: Onze vriendjes mogen volgende week vrijdag voor carnaval zelf een gezelschapsspelletje
meenemen van thuis. Zo kunnen we de vakantie op een fijne manier samen inzetten. Vergeet natuurlijk
ook niet om je gekste, mooiste of origineelste outfit mee te nemen.
* 5de leerjaar: Sinds afgelopen week worden onze leerlingen ondergedompeld in de geheimen van
jeans en andere stoffen. Ze leren waar de spijkerbroek vandaan komt, welke materialen erin verwerkt
zijn, hoe je een etiket moet lezen, hoe je een zakdoek moet strijken en nog veel meer. De lessen in de
klas worden aangevuld met een halve lesdag hoekenwerk met o.a. het leren strijken van een zakdoek.
Na de krokusvakantie mogen onze leerlingen opnieuw de handen uit de mouwen steken. Daarom
krijgen ze volgende week een materialenlijst van hun leerkracht. We zetten alvast enkele afspraken
daarbij op een rijtje: breng (op maandag 22 februari) alles mee in een zakje voorzien van je naam en
klas; let erop dat de naaidraad ook écht door het oog van de naald gaat; zorg er bovendien voor dat
die naald met de draad door de ogen van de knopen gaat. Succes met de zoektocht naar het juiste
materiaal zodat we nadien in de klas weer iets tofs kunnen maken.
* 6de leerjaar: In deze vreemde tijden op zoek gaan naar de juiste school en studierichting voor uw
kind is een hele uitdaging. Om deze zoektocht te starten, heeft de stad Turnhout een website
opgesteld waar jullie kunnen kennismaken met alle scholen in de buurt. Deze scholenbeurs is een bron
vol informatie die jullie waarschijnlijk goed kunnen gebruiken. Jullie kregen deze week een folder
hierover mee. Indien deze niet bij jullie is geraakt, sturen wij graag deze herinneringsmail. De website
opent deze vrijdag 5/02 om 15 uur: https://www.scholenbeursturnhout.be/ .
Indien er bij het bezoeken van de website nog vragen ontstaan, geen nood. We starten volgende week
de lessen rond de overstap naar het secundair onderwijs. De kinderen en jullie zullen goed
geïnformeerd worden tijdens en na de lessenreeks. We nodigen jullie ook uit om met ons in gesprek te
gaan. Zo kunnen jullie een goede school- en studiekeuze maken voor uw kind.
Agenda
* 10 februari 2021: Carnaval KS
* 12 februari 2021: Carnaval LS
* 15 – 21 februari 2021: Krokusvakantie
* 22 februari 2021: Instapdag
* 24 februari 2021: Vergadering Ouderraad online
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* 25 februari 2021: Geen avondstudie - PV

